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En aquest número de Càritas Sant Julià dediquem la part fona-
mental de la informació a la campanya de Nadal, un esdeveniment 
clau que permet a Càritas Parroquial subvenir durant l’any les ne-
cessitats alimentàries de moltes famílies de la parròquia. Per això 
és natural que la campanya, ara recentment finalitzada, reclami 
l’atenció primordial del nostre butlletí. 
 

La resta d’informacions versen sobre les modestes i diverses activitats de la nostra Càritas, 
amb sumàries referències al festival Canòlich Music i la Fira de Santa Llúcia, notícies sobre 
Càritas Andorrana i el paper cada dia més important dels voluntaris. No falten tampoc 
al·lusions a la necessitat d’ajudar els germans nostres perseguits als països de l’orient asi-
àtic i la referència, que ens imposen evidents raons de transparència, als comptes de Càri-
tas Parroquial. Finalment ens plau recordar, una vegada més, el pensament del papa Fran-
cesc. 

 

 

Editorial 
 

Estima i viu la justícia 
 
 
 
A l’atri de l’església de Sant Julià hi trobo un full de 
Càritas  que ens ha de fer reflexionar. L’encapçala 
una pregunta incòmoda: Què fas amb el teu germà? 
 
La interpel·lació respon a la crida del papa Francesc 
que ens impel·leix a desitjar, buscar i cuidar el bé dels 
altres.  
 
Càritas la reformula en el marc de la campanya insti-
tucional Estima i viu la justícia, i ens demana: 
 
Mirada àmplia i cor obert per exigir justícia social; 
Sortir als carrers per  moure’s pels altres; 
Viure la justícia en tots els gestos quotidians i  tenir el 
coratge de denunciar les situacions injustes; 
I no conformar-nos mai amb la tràgica situació dels 
milions de persones que al món pateixen gana extre-
ma.  
 
Tot plegat, un bon tema per pensar –i actuar– no sola-
ment en temps de Nadal. 

A manera de sumari 



 

Polseres de Càritas  

Les polseres de Càritas Parroquial són 
simplement un mitjà  que vol cridar l’atenció 
sobre les finalitats de la nostra institució i la 
necessitat que tenim d’ajuda per poder aju-
dar.  
Les hem posat en circulació, coincidint amb 
la celebració del festival Canòlich Music, 
per agrair la bona voluntat de les persones 
que col·laboren amb Càritas d’una manera 
o altra. 
El cost total de l’adquisició de les polseres 
ha estat assumit generosament per una  
persona de la nostra parròquia, amb total 
indemnitat de Càritas Parroquial. 

 

Hem rebut un donatiu  
important 

 

Darrerament, una persona de Sant Julià de 
Lòria que vol restar en l’anonimat ens ha fet un 
donatiu de 5.000 euros, una quantitat per nos-
altres molt important que ens permetrà atendre 
grans necessitats. 
Moltes gràcies al o la donant i que Déu li pagui! 

Càritas Sant Julià 

 

 
Als nostres voluntaris, 
Als nostres socis, 
A les persones que ajudem, 
A les que ens ajuden, 
A les que voldríem ajudar i no co-
neixem, 
A les que ens voldrien ajudar i no po-
den, 
Als qui estimen Càritas, 
A tots els lauredians, 
 
 
Càritas Parroquial  els desitja 
 

UN BON I SANT ANY 2015 ! 

 



Càritas Sant Julià 
al  Canòlich Music 2014 
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Reunió de voluntaris 

 

Una ajuda diferent 

 Les ajudes de Càritas Parroquial es mate-
rialitzen generalment en l’àmbit alimentari, 
mèdic o farmacèutic, de lloguers, de submi-
nistrament elèctric, escolar o educatiu,  de 
vestuari o semblants. Son els punts vulnera-
bles de la migrada economia de força famíli-
es. 
 
Però darrerament Càritas Parroquial ha 
tingut ocasió de fer una modesta i atípica 
ajuda. Ha assumit temporalment les mòdi-
ques quotes d’un club esportiu correspo-
nents a uns  infants de la parròquia les famí-
lies dels quals tenien dificultats en satisfer-
les. 
 
Ens ha semblat que era just fer-ho per no 
privar als interessats de la pràctica esportiva 
que els agrada, però més encara per fer-los 
partícips dels valors de l’esport als quals no 
podien accedir. 

 

 
El dia 13 de novembre darrer va celebrar-
se a les Sales de Catequesi una reunió de 
voluntaris de Càritas Sant Julià amb la 
finalitat de programar i distribuir la tasca de 
la campanya de Nadal de recollida 
d’aliments per les persones necessitades 
de la parròquia. 
 
La concurrència va ser nombrosa i magnífi-
ca la disponibilitat  i ganes de col·laborar 
de tots.  

 

Càritas Parroquial va disposar d’un petit 
stand al festival de música cristiana Canò-
lich Músic celebrat els dies 21 i 22 de no-
vembre darrer a Sant Julià de Lòria .  
L’objectiu era fer conèixer  entre els joves 
la nostra institució i difondre el seu esperit i 
objectius. 
El servei va anar a càrrec dels nostres vo-
luntaris. 

 

 Us interessa la labor de Càritas? 
Voleu rebre aquest Butlletí? 

Càritas és una obra de l’Església, és de 
tots, per ajudar tothom. 
El nostre modest butlletí pretén donar a co-
nèixer el poc que fem, el més que voldríem 
fer i el molt que, si Déu vol, farem a favor 
de les persones que necessiten ajuda de 
Sant Julià de Lòria. 
Feu-nos arribar, per qualsevol mitjà, o a 
través de qualsevol voluntari, la vostra 
adreça electrònica i us l’enviarem. 



Campanya de Reis 

 

Càritas Sant Julià 

 

Nous cartells publicitaris 

Els necessitaven i finalment els tenim. 
Uns cartells publicitaris (tòtems) amb peu, 
enrotllables i fàcilment transportables, en 
els quals demanem a la gent la 
col·laboració amb Càritas Parroquial. Ja 
els hem pogut utilitzar per la Campanya de 
Nadal. 
 
En tenim sis, però encara no n’hem pagat 
el preu. Seguint el nostre costum no volem 
detreure 560 euros de les quantitats que 
rebem i destinem a l’ajuda de les persones 
desvalgudes de Sant Julià de Lòria. 
Esperem que alguna família  generosa de 
la parròquia vulgui assumir en tot o en part 
aquella quantitat. 
 
Nota: Al tancar aquest butlletí, ja n’hem rebut 
150 euros. Gràcies, una vegada més. 

Càritas Sant Julià ha col·laborat també 
enguany a la Campanya de Joguines  de-
Càritas Andorrana per a tots els infants. 
És una campanya que a la nostra parrò-
quia té encara poc ressò i que en el suc-
cessiu caldrà reactivar amb l’objectiu que 
cap infant de Sant Julià de Lòria  es quedi 
sense joguina adequada. Aquest any s’han 
beneficiat 25 infants lauredians i 
l’organització i distribució a la parròquia ha 
anat a càrrec de tres voluntaris de la nostra 
Càritas. 

 

   Si tens molt, dóna molt, 
   Si tens poc, dona poc, 
    Però, dóna sempre! 

  

Declaracions  del  president 
 de Càritas Nacional 

 

El Periòdic d’Andorra publicà el dia 3 de 
gener, unes interessants declaracions del 
president de Càritas Andorrana, Sr. Agu-
sustí Font que reflecteixen la situació 
d’Andorra en l’àmbit de la solidaritat i 
l’actuació de Càritas al Principat. 
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Un informe desolador 
 

Voluntaris d’acollida 
 

 

S’ha publicat recentment el VII Informe so-
bre exclusió i desenvolupament social a 
Espanya 2014, elaborat per la Fundació 
FOESSA i la Càritas Nacional del nostre 
país veí. Es tracta d’un informe seriós que 
posa de relleu els greus problemes socials 
que s’han derivat de la crisi que tots sofrim.  
 
Vegem-ne unes dades. El percentatge de 
llars afectades per la penúria material i 
econòmica ha augmentat gairebé un 50%. 
En conjunt 11.746.000 persones sofreixen 
exclusió social. Només un 34,3%  (fa set 
anys eren més del 50%) es troba en situa-
ció d’integració plena. 
 
Les causes  son, per aquest ordre, la falta 
de treball, la manca d’habitatge adient, i la 
impossibilitat d’atendre els problemes de 
salut. 
 
I a casa nostra, què? No tenim dades ac-
tualitzades, però el darrer informe de Càri-
tas Andorrana posava en evidència 
l’augment de la pobresa i la precarietat al 
nostre país. 
 
El cert és que ara no estem millor. Tot això 
ens hauria de fer pensar i fer-nos consci-
ents de la greu obligació que tenim 
d’ajudar les persones i famílies que no po-
den atendre degudament les necessitats 
més elementals. 

 

El despatx de Càritas Parroquial de Sant 
Julià roman obert dues hores diàries durant 
quatre dies de la setmana amb la finalitat 
d’atendre i acollir les persones que recorren 
a la nostra institució. 
 
El servei està prestat el dilluns per la treba-
lladora social i els altres dies per voluntaris 
de la nostra parròquia. Com es pot suposar 
ordinàriament no hi ha gaire feina, però el 
servei pretén fer present i mantenir la plena 
disponibilitat al servei dels que cerquen aju-
da. 
 
Els voluntaris remarquen, però, el degoteig 
pausat de persones que ens visiten per 
aportar  aliments, roba o petites quantitats 
de diner, amb el desig  d’ajudar els lauredi-
ans que passen dificultats. 

 
 

La nostra vida s’està jugant ara ma-
teix. No cal esperar cap judici. Ara 
ens estem apropant o allunyant dels 
que sofreixen. Ara ens estem apro-
pant o allunyant de Crist. Ara estem 
decidint la nostra vida.  (J. A. Pagola). 

 



 

La Junta de Càritas Nacional 
a Sant Julià de Lòria 

Són Persones, 
no són números. 

 

Càritas Sant Julià 

 

 

El dia 29 d’octubre darrer una representació 
de Càritas Nacional integrada pel consiliari 
Mn. Ramon Sàrries, el president Sr. Agustí 
Font, el vicepresident Sr. Francesc Mora i 
altres persones visitaren Sant Julià de Lòria 
i es reuniren amb els membres de la junta 
de Càritas parroquial. 
 
En la reunió es tractaren diversos afers en 
recerca d’una major i més intensa 
col·laboració que permeti fer més eficaç i 
àgil l’actuació de la nostra Càritas.   
 
Els representants de Càritas Parroquial ex-
pressaren també als de Càritas Nacional el 
desig  que en el curs de cada any es pugui 
fer a Sant Julià de Lòria alguna reunió de la 
Comissió Permanent .  

 
En ocasió de la Jornada Mundial de 
l’Alimentació, celebrada el dia 14 
d’octubre darrer, el papa Francesc ha es-
crit una carta al director general de la FAO 
(Organització de l’ONU per a l’Alimentació 
i l’Agricultura) en la qual fa referència a la 
situació inquietant de molts països a la 
qual ha contribuït la disminució general de 
l’ajuda pública al desenvolupament.  
El papa es fa ressò del crit de tants ger-
mans nostres que en diverses parts del 
món no tenen el pa de cada dia i remar-
ca que els que sofreixen la incertesa 
alimentària i la desnutrició son perso-
nes i no números, i precisament per la 
seva dignitat de persones estan per da-
munt de qualsevol càlcul o projecte 
econòmic. 

Aquest butlletí en versió electrònica l’enviem, 
naturalment de forma gratuïta, a totes les per-
sones que estimen Càritas i ens ho demanen. 

 

Càritas Sant Julià té molts col·laboradors 
anònims que ens ajuden de  diverses ma-
neres. Volem fer esment avui dels empre-
saris que escolten i atenen, sempre que 
poden, les nostres demandes de procurar 
alguna feina a persones en dificultat que 
estan a l’atur. 
És una col·laboració inestimable que 
Càritas Sant Julià agraeix profunda-
ment. 

 

 

COL·LABORADORS ANÒNIMS 
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En els pobres i en els darrers s’hi veu el rostre de Crist;  estimant i ajudant 
els que passen necessitat estimem i servim Crist. (Papa Francesc). 

 

 

Més enllà de casa nostra 

 

Proposem una reflexió  

 

Milers i milers cristians fugits de l’Irak, 
perseguits per les tropes fanàtiques  del 
Califat islàmic, s’han refugiat al Kurdistan 
i als països veïns, però malviuen en la 
pobresa i en la misèria. 
 
El papa Francesc demana ajuda per 
aquests germans nostres. Una organit-
zació catòlica, Asia News, ha endegat 
una campanya de socors. 
 
Mantenir una persona durant un mes cos-
ta 160 euros, durant una setmana 40, i  
un dia només 5 euros. 
. 
Si algú vol ajudar, pot fer-ho directa-
ment a través de transferència bancària a   
 
AsiaNews                                 
C/C  6152510434/77 
Banca Intesa - Sucursal 499 Via G. Carini 32 / D -  

D. 00152. Roma RM 

Coord Banca: Z 03069 05078 615251043477  

Coord. Iban: IT35 Z030 6905 0786 1525 1043 477  

Cal indicar "Adoptar un cristià de Mosul" . 
 

 
Però si vol estalviar-se feina, ens ho 
diu a Càritas Parroquial i nosaltres ens 
encarregarem de fer la transferència i, 
a més, assumirem les despeses bancà-
ries que corresponguin. 

Càritas Parroquial  
a la Fira de Santa Llúcia 

 

Càritas Parroquial ha participat  a la Fira 
de Santa Llúcia, celebrada a Sant Julià de 
Lòria del 5 al 8 de desembre passat. Es 
tractava de fer present el missatge de Cà-
ritas i demanar ajuda per poder ajudar 
més. Els nostres voluntaris no paren. 

  

Es tracta de fer només uns  càlculs molt 
senzills.. 
Quant han sumat aproximadament les nos-
tres despeses en ocasió del Nadal, Cap 
d’any i Reis? 
Quant hem dedicat, també aproximada-
ment, a ajudar els germans nostres que 
passen greus dificultats? 
Fem-ho i després podrem obrar en conse-
qüència. 



 
Horaris de servei: 
 
Dilluns:  D’11 a 13 h. Atès per la treballadora 
social . 
Dimarts: D’11 a 13 h.  Atès per voluntaris. 
Dimecres: D’11 a 13 h. Atès per voluntaris. 
Dijous: De 18 a 20 h. Atès per voluntaris. 

 

 

La campanya de Nadal de Càritas Parro-
quial i particularment el recapte de produc-
tes alimentaris va esdevenint ja una tradi-
ció a Sant Julià de Lòria.  
 
Constitueix una bona ocasió per assolir 
dos objectius bàsics. En primer lloc, lògi-
cament recaptar una considerable quanti-
tat de productes alimentaris, d’higiene per-
sonal i de neteja domèstica, que serviran 
per atendre gairebé durant l’any les neces-
sitats a què haurem de fer front. 
 
El segon objectiu pretén sensibilitzar la 
nostra gent, grans i petits, vers la necessi-
tat de ser solidaris, de no  tancar-nos en la 
nostra comoditat egoista i pensar en els 
altres, especialment en els més desafavo-
rits i vulnerables.  

 El recapte s’inicià el primer diumenge 
d’Advent (30 de novembre) i finalitzà el dia 
de la festa de Sant Julià (7 de gener), és a 
dir que ha durat un mes i deu dies. 
 
Les particularitats de la nostra parròquia no 
fan possible, com en les grans ciutats, una 
campanya de pocs dies que, per resultar 
efectiva, requeriria a més un gran i costós 
desplegament publicitari. 
 
Cal pensar que malgrat els cartells que dis-
tribuïm, moltes persones de la nostra par-
ròquia només s’assabenten de la campa-
nya quan veuen les caixes de recollida als 
centres comercials i supermercats. 
 
Per tot això, hem optat per un termini  de 
campanya llarg que l’experiència ens prova 
que és positiu. 

 

         Els objectius  

 

De quins productes hem tingut 
sempre més necessitat 

 
Dels productes alimentaris, sense cap dub-
te, l’oli,  la llet, les conserves de peix i els 
aliments per a nadons.  
 
Pel que fa a productes d’higiene, d’una ma-
nera especial bolquers per a nadons i in-
fants petits.  

Càritas Sant Julià 

 

                La campanya de Nadal 2014 

 

La duració de la campanya 

 

 

TOT SOBRE EL RECAPTE D’ENGUANY 

Càritas Parroquial al servei 
de la gent de Sant Julià 
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La campanya de Nadal 2014 

El recapte d’aliments a l’església parroquial 

 

El paper dels voluntaris 

 

La campanya ha estat possible gràcies al 
treball generós dels voluntaris de Càri-
tas que la preparen i programen, la por-
ten a terme, concertant amb els establi-
ments, repartint la publicitat, preparant les 
caixes de recollida, distribuint-les i reco-
llint periòdicament els productes que la 
gent ens ha facilitat. 
 
Finalment els toca classificar-los segons 
la seva naturalesa i la data de caducitat o 
de consum preferent. 
 
A la campanya d’enguany hi han 
col·laborat  16 voluntaris.  
 
Que Déu els pagui la feina que han fet 
amb tanta dedicació i als donants la seva 
generositat. 

 

     Una  ajuda  
      indispensable 

 

Ha estat, sense cap dubte, la dels establi-
ments col·laboradors, que ens han donat 
tota mena de facilitats.  
Els centres comercials i supermercats son 
lloc idoni per situar-hi les caixes de recolli-
da, ja que en el moment d’efectuar la com-
pra per un mateix fàcilment es recorda la 
possibilitat de comprar  pels que no poden 
fer-ho per manca de recursos. 
 
Per això, sense la cooperació d’aquests 
establiments, la campanya difícilment hau-
ria reeixit. 
 
Es de justícia doncs fer pública la nostra 
gratitud als establiments de Sant Julià que 
ens han ajudat que són els següents: 
 

Centre Comercial Punt de Tro-
bada 
Centre Comercial River 
Centre Comercial Sant Eloi 
Comerç Altimir 
Supermercat Casal, i 
Supermercat Diagonal. 

 

 

Càritas ha posat dues grans caixes de recollida a 
l’església de Sant Julià al costat de cada una de les 
portes que han tingut bona resposta especialment  a 
l’hora de les celebracions dels dissabtes i diumenges. 
També en la Missa d’infants i de joves del dissabte, 
dia 6 de desembre al vespre, es feu l’aportació per 
part dels nens i nenes de la Catequesi. 

 

TOT SOBRE EL RECAPTE D’ENGUANY 



Càritas Sant Julià 

    

                               El Centre Esportiu Sant Julià 

 

Com l’any passat, el Centre Esportiu 
ha volgut col·laborar de nou a la 
Campanya de Nadal i ha muntat no-
vament el seu particular punt de re-
collida. 
 
Iniciatives com aquesta no son sola-
ment una ajuda material molt efecti-
va  sinó que també posen en evidèn-
cia els  sentiments de solidaritat cris-
tiana de la institució i dels seus di-
rectors i socis. 
 

 

El servei de Circulació  de Sant Julià de Lòria 

 

 
També el personal del Servei de Circula-
ció de la nostra parròquia ha volgut contri-
buir generosament i de manera espontà-
nia a la Campanya de Nadal fent una im-
portant aportació. 
 

 

És un gest que agraïm profundament i 
que ens agradaria que tingués molts imi-
tadors. 

 

L’Escola bressol L’Espill  

Gent solidària que ha ajudat 

 

TOT SOBRE EL RECAPTE D’ENGUANY 

Ens van ajudar l’any passat i tampoc ha 
faltat enguany la generosa col·laboració 
de la direcció i del personal de l’Escola 
Bressol laurediana l’Espill a la campanya 
de Càritas. 
 
Ho han fet, com les altres institucions a 
què fem referència, a iniciativa pròpia i 
sense que Càritas Parroquial no ho hagi 
ni simplement insinuat. 
 
Gràcies per la seva actuació solidària! 

 



Aportacions  anònimes 
importants 

 

Dues famílies andorranes han contribuït  i 
de manera totalment anònima a la campa-
nya de Nadal, fent arribar a Càritas Parro-
quial, uns grans  lots d’aliments que ja han 
ingressat al nostre magatzem. 
 
Son actituds generoses que volem remar-
car d’una manera molt especial.  
 
Que Déu els ho pagui i faci que altres se-
gueixin el seu exemple! 

 

Encara hi sou a temps 

La campanya de Nadal ha acabat, però si 
per qualsevol causa no heu pogut  partici-
par-hi, encara sou a temps a col·laborar..  
 
El despatx de Càritas parroquial continua 
obert (vegeu horaris) i sempre serà ben 
rebuda la vostra aportació. Com més ens 
ajudeu,  més podrem ajudar. 

     ALTRES EMPRESES QUE  ENS HAN AJUDAT 

Càritas Sant Julià 

 

També l’empresa Tabandor S.A. ha rein-
cidit contribuint  generosament a la nostra 
Campanya de Nadal aportant-nos, com ja 
feu l’any passat, una bona quantitat de 
productes alimentaris, de neteja i de vestir 
que han engruixit les reserves de Càritas 
Parroquial per atendre les necessitats de 
l’any 2015. 
 
Volem significar a Tabandor S.A, la grati-
tud de Càritas  per la seva solidaritat. 

 

L’empresa Tot Net, bona col·laboradora 
de Càritas Parroquial i gràcies a la qual 
podem subministrar productes de neteja a 
famílies necessitades de Sant Julià de Lò-
ria, ha contribuït de nou a la nostra cam-
panya de Nadal 2014 aportant-nos un bon 
lot dels seus productes que ja tenim al 
nostre magatzem. 
 
Càritas agraeix profundament l’actitud cris-
tiana i solidària de Tot Net. 

 

 

TOT SOBRE EL RECAPTE D’ENGUANY 



 

                CAMPANYA DE NADAL 2014 

 

 

TOT SOBRE EL RECAPTE D’ENGUANY 



 

La bústia de Càritas 

Càritas Sant Julià 

 

Veniu Jesús i ensenyeu-nos a posar en 
pràctica què vol dir estimar amb obres i no 
només amb paraules, o amb desitjos pas-
satgers, o només sentimentalment, S. 
 
Que en la nostra vida passem dels ideals a 
les realitzacions, que ens obrim als pobres, 
als malalts, als que estan sols, als trepitjats 
en la seva dignitat i a tots els qui ens ne-
cessiten i, ja des d’ara, portem una vida 
més solidària, amb un estil de compartir i 
d’ajudar en el què puguem. 
 
(De Mons. Joan Enric Vives, arquebisbe 
d’Urgell) 

 

 

Pregària d’Advent 

És bo donar compte als  lectors dels dona-
tius rebuts l’any darrer que han permès a 
la nostra Càritas atendre múltiples necessi-
tats de famílies de la parròquia. 
 
10.01.14                                                 100 
10.02.14                                                 100 
10.03.14                                                 100 
31.03.14                                              1.500 
10.04.14                                                 100 
12.05.14                                                 100 
10.06.14                                                 100 
30.06.14                                                 100 
09.07.14                                                   50 
10.07.14                                                 100 
16.07.14                                              2.500 
29.07.14                                                 100 
11.08.14                                                 100 
18.08.14                                                 500 
18.08.14                                                 500 
28.08.14                                                 100 
10.09.14                                                 100 
29.09.14                                                 250 
29.09.14                                                 100 
10.10.14                                                 100 
29.10.14                                                 100 
10.11.14                                                 100 
14.11.14                                                   60 
26.11.14                                                   10 
27.11.14                                                 100 
09.12.14                                              5.000 
10.12.14                                                 100 
15.12.14                                                   50 
23.12.14                                                 300 
29.12.14                                                 500 
29.12.14                                                 100 
31.12.14                                                   15 
                 
                 Total    Euros                  13.135                                  

Donatius rebuts a Càritas Parroquial 
durant l’any 2014 

 

Moltes gràcies ! 

 

 
A la columna del costat es poden veure 
els donatius particulars que Càritas Par-
roquial ha rebut en el curs de l’any 2014. 
 
Alguns son regulars, ja que es van repetint  
periòdicament, altres  son ocasionals, la 
majoria són sense cap aplicació  concreta 
i podem destinar-los a les diferents neces-
sitats que es van presentant, però n’hi ha 
d’altres que son específicament per aten-
cions mèdiques, ajudes d’estudis, etc. i 
així curosament ho fem. 
  
A tots gràcies, moltes gràcies! Que Déu 
els ho pagui. 
 



 

Si sou voluntari de Càritas 
o voleu ser-ho en el futurJ 

 

 
Ens explicava la coordinadora de voluntariat 
de Càritas Parroquial que sovint està re-
bent peticions de persones de la nostra par-
ròquia que li expressen el desig de ser vo-
luntàries de Càritas.  
 
És un magnífic signe de l’esperit cristià i so-
lidari de la gent de la parròquia que ens ale-
gra en gran manera i volem obrir vies per fer 
realitat aquests desitjos.  
 
Pensem fer-ho en un doble aspecte. D’una 
banda, projectar noves activitats solidàries i 
assistencials que puguem proposar a 
aquestes persones de bona voluntat. 
 
En segon lloc, oferir també mitjans de for-
mació adient. Càritas no és una ong, sinó 
l’expressió de l’amor de Crist manifestat a 
través de l’atenció i el servei als germans 
que pateixen. El que fèieu a un d’aquests 
més petits m’ho fèieu a mi. (Mateu, 25,40) 
 
Això és el que volem que assumeixi i visqui 
plenament el voluntari. Per aconseguir-ho, 
preparem unes altres jornades de formació 
específiques pels voluntaris i pels que volen 
ser-ho.  

 

S reserveu, si us plau, les dates del 
26 de febrer i del 5 de març de 2015, 
en les quals pensem celebrar a Sant 
Julià de Lòria les Jornades Parroquials  
del Voluntariat de Càritas. 

Càritas Sant Julià 

 

Més voluntaris de Càritas 

 

 

Els socis, amb les seves aportacions , 
per petites que siguin, donen a Càritas 
la seguretat de poder continuar les aju-
des. 
Feu-vos socis de Càritas Sant Julià. 
Amb una petita quantitat periòdica aju-
dareu més del que us podeu imaginar. 

AVÍS 

  
A partir del dia 27 de gener i a causa de 
la baixa temporal per raons mèdiques 
de la treballadora social, el despatx de 
Càritas Parroquial de Sant Julià de Lòria  
serà atès exclusivament per voluntaris. 
 
Oportunament informarem del restabli-
ment del servei per part de la treballado-
ra social. 



 

Els comptes de Càritas Parroquial de l’any 2014 

Càritas Sant Julià 

 



 

El dia 11 de novembre darrer fou inaugu-
rada oficialment la botiga  de mà a mà, de 
Càritas Nacional, de la què vam informar 
degudament en el número anterior. Li de-
sitgem i augurem el millor dels èxits. 

La nova botiga de  
Càritas Andorrana 

Càritas Sant Julià 

 

La situació a Gaza 

 

El dissabte 27 de desembre, després de la 
Missa vespertina, a l’església parroquial de 
Sant Julià de Lòria, un jove palestí explicà 
als concurrents la seva experiència perso-
nal viscuda a l’anomenada franja de Gaza. 
 
Fou una xerrada colpidora que posà de 
manifest el sofriment de la població palesti-
na, cristians i musulmans, que habita en 
aquell lloc.  
  
Recordem que el 24 de novembre darrer Càri-
tas Jerusalem va denunciar les separacions 
pel mur, la segregació, la demolició de  cases, 
l’animositat y la falta de respecte pels drets hu-
mans que sofreixen els palestins i demanà el 
cessament de les provocacions i la creació d’un 
entorn propici per a unes negociacions signifi-
catives. 
 
D’altra banda cal remarcar que, quan escrivim 
aquestes notes, el nostre arquebisbe Mons. 
Joan Enric Vives, és precisament a Gaza en 
representació de la Conferència Episcopal Es-
panyola i juntament amb altres bisbes europeus 
i americans.  
 
Gaza, diu, és un lloc de desolació i la visita li ha 
produït una impressió terrible. La destrucció és 
molt gran i a moltíssimes persones els falta el 
necessari per viure. La situació comença ser de 
gran desesperació. 
 
La zona de Gaza té una superfície reduïda, uns 
350 km2 però amb una població de 1.800.000 
habitants, dels quals només 1.500 son cristi-
ans. 
 
Càritas Parroquial està en condicions de vehi-
cular qualsevol ajuda en efectiu que rebi desti-
nada a la població de Gaza. 

 

 El que arrasà les costes d’Indonèsia, Sri 
Lanka, la Índia i Tailàndia.   Càritas An-
dorrana col·laborà a mesura de les seves 
possibilitats en les tasques d’ajuda i de 
rehabilitació.  
 
Però és bo  saber el que, en conjunt, s’ha 
fet per la xarxa internacional de Càritas 
als països víctima d’aquella tragèdia. 
 
En primer lloc es proporcionà ajuda im-
mediata d’emergència a prop d’un milió 
de persones, i en els anys següents s’ha 
portat a terme un ambiciós programa de 
rehabilitació i desenvolupament a llarg 
termini, que ha comptat amb un pressu-
post de 390 milions d’euros que ha per-
mès construir llars per a 33 mil famílies i 
recobrar mitjans de vida  per a altres 
molts milers. 

Fa 10 anys del gran tsunami 



  

El papa Francesc als voluntaris cristians 

 

El dia 3 de desembre darrer, en ocasió de la Jornada Inter-
nacional del Voluntariat, el papa Francesc va rebre a Roma 
els representants de la Federació d’Entitats Cristianes del 
Servei Internacional de Voluntariat  (FOCSIV) i va elogiar la 
tasca que fan els voluntaris, dient que son la imatge d’una 
Església que es posa el davantal i sap ajupir-se per servir els 
germans que es troben en dificultat.  
El papa afirmà que és molt necessari testimoniar el valor de 
la gratuïtat: mai els pobres poden convertir-se en ocasió de 
guanyar diners! 
Els voluntaris son cridats a recollir aquests signes dels temps 
i a convertir-se en instrument al servei dels protagonisme 
dels pobres. Ser solidari amb els pobres –ha precisat– -es 
pensar i actuar en termes de comunitat, de prioritat de la vida 
de tots sobre l’apropiació de béns per part d’alguns. I ha afe-
git que també ho és lluitar contra les causes estructurals de 
la pobresa: la desigualtat, la falta de treball i de casa, la ne-
gociació dels drets socials i laborals. 

La solidaritat –ha dit– és una forma de fer la història amb els pobres, evitant presumptes 
obres altruistes que redueixen l’altre a la passivitat. 
El papa ha tingut una especial atenció pels voluntaris que treballen  en camps de refugiats 
o països en guerra, i ha acabat animant a tots els voluntaris a seguir  el camí de fidelitat a 
l‘home i a Déu amb alegria posant sempre al centre la persona de Jesús” i els ha donar el 
darrer consell: trobar cada dia temps per l’encontre personal amb Déu en l’oració; aquesta 
serà la vostra força en els moments més difícils, de desil·lusió, de soledat o 
d’incomprensió”. 
 

 

 
Ha quedat ja establert a grans línies 
el programa de les Jornades del 
Voluntariat de Càritas que projec-
tem celebrar a Sant Julià de Lòria 
els dijous dies 26 de febrer i 5 de 
març vinents. 

 
Hi haurà celebració eucarística pels voluntaris els dos dies a dos quarts de vuit del vespre  i 
les conferències seran mitja hora després a les sales de Catequesi, seguides d’un breu 
col·loqui i d’un pica-pica ofert per uns voluntaris de la nostra Càritas. 
 
Els actes, que són públics, van adreçats de manera molt especial als actuals voluntaris de 
Càritas Parroquial i a totes les persones que han expressat el desig de ser-ho. 

                                Darrera hora 

 

Càritas Sant Julià 

Nota d’interès 



Càritas Sant Julià 

 
 
   
 
  Seleccionem 
 
  l’acudit  
 
  que  
 
  fa pensar 

 

Davant la crisi econòmica i social en què estem sumits, les comunitats cristianes po-
den ser en aquests moments un espai de conscienciació, discerniment i compromís. 
Ens hem d'ajudar a viure amb lucidesa i responsabilitat. La crisi pot fer-nos més hu-
mans i més cristians. (Emilio Reimat). 

 


